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اخلميس ١ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٥٫٩ مليار دينار القيمة السوقية لـ ٢٧ شركة بالسوق األول
شريف حمدي

شــهدت القيمة السوقية للبورصة الكويتية قفزة الفتة منذ بداية العام 
احلالي، بلغت ٤٫٣ مليارات دينار بنسبة ارتفاع ١٠٫٤٪، وذلك بنهاية تعامالت 
اغســطس ببلــوغ القيمة ٤٥٫٧ مليار دينار ارتفاعا مــن ٤١٫٤ مليارا بنهاية 

ديسمبر من العام املاضي.
وتأتي هذه القفزة على وقع زخم شــرائي حظيت به العديد من األسهم 
بشــكل عام، والقيادية ذات القيم السعرية املرتفعة املدرجة بالسوق األول 
على وجه اخلصوص، وهو ما يظهر من ارتفاع مؤشر السوق األول منذ بداية 

العام حتى نهاية جلسة امس املتزامنة مع نهاية اغسطس بنسبة ١٢٫٥٪.
وتبني من خالل رصد لـ «األنباء» أن ٢٧ شــركة مدرجة بالســوق األول 
حظيت بـ ٨٧٪ من القيمة الســوقية، بإجمالي ٣٥٫٩ مليار دينار، مقابل ٩٫٨

ماليني دينار ألسهم السوق الرئيسي الذي يضم غالبية الشركات املدرجة، 
كما أظهر الرصد مايلي:

٭ جاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» بصدارة الشركات األعلى قيمة سوقية 
بإجمالي ٨٫٣ مليارات دينار تشــكل ١٨٪ من إجمالي القيمة، ويحظى ســهم 
«بيتك» بنشاط ايجابي الفت منذ اقتراب عملية االستحواذ الكامل على بنك 

اهلي متحد البحرين.
٭ حــل ثانيا بنك الكويت الوطني بقيمة ٧٫٩ مليارات دينار تشــكل ١٧٫٢٪ 

من اإلجمالي.
٭ في املرتبة الثالثة حل البنك األهلي املتحد ـ البحرين بقيمة سوقية ٣٫٤

مليارات دينار تشكل ٧٫٣٪ من اإلجمالي.
٭ رابعا جاء بنك بوبيان بإجمالي قيمة ســوقية ٦٫٧ مليارات دينار متثل 

٦٫٧٪ من القيمة.
٭ باملرتبة اخلامسة حلت شركة زين بقيمة ٢٫٦ مليار دينار بنسبة ٥٫٦٪.
٭ سادسا، حلت شركة اجيليتي بقيمة سوقية ٢٫٢ مليار دينار بنسبة ٤٫٨٪.
٭ في املركز الســابع حل بنك اخلليج بقيمة تقدر بـ١٫١ مليار دينار تشــكل 

٢٫٤٪ من االجمالي.
٭ في املرتبة الثامنة جاءت شركة املباني بقيمة ١٫٠٣ مليار دينار بنسبة ٢٫٢٪.

٭ تاسعا جاء بنك برقان بـ٧٩٨ مليون دينار بنسبة ١٫٧٪.
٭ في املرتبة العاشــرة جاءت شــركة صناعات بـ٦١٢ مليون دينار تشــكل 

١٫٣٪ من إجمالي القيمة السوقية.
٭ في الترتيب من احلادي عشر حتى السابع والعشرين بني األعلى استحواذا 
على القيمة الســوقية بالبورصة تراوحت النسب ما بني ١٫٠٨٪ لبنك وربة 

و٠٫٢٣٪ لشركة املتكاملة. 
وعلى وقع النشاط االيجابي في مجمله لسوق األسهم، يتوقع ان يستمر 
ارتفاع القيمة الســوقية بدعــم النمو امللحوظ في النتائــج املالية للبنوك 
والشركات املدرجة، فضال عن استمرار ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 

في األسواق العاملية ألكثر من ١٠٠ دوالر للبرميل.
وفي سياق آخر، أنهت بورصة الكويت تعامالت شهر اغسطس اجلاري 
على تراجع جماعي على مســتوى مؤشــراتها، وهو ما انعكس على القيمة 
الســوقية التي خسرت بنهاية الشهر ٠٫٠١٪ بنحو ٥٢ مليون دينار، ليصل 
إجمالي القيمة إلى ٤٥٫٧٧ مليار دينار مقارنة بـ ٤٥٫٨٢ مليارا نهاية يوليو 

املاضي.
وشهدت السيولة املتدفقة للسوق ارتفاعا الفتا بنهاية تعامالت الشهر، 
وذلك بنسبة ٣٤٪ مبحصلة اجمالية ١٫٢ مليار دينار من ٩٢٧ مليون دينار 
في يوليو املاضي، وتركزت الســيولة أغلب تعامالت الشــهر حول اســهم 
البنوك خاصة بيتك وأهلي متحد، كما شهدت أحجام التداول ارتفاعا كبيرا 
بنســبة ٨٢٪، إذ بلغت كميات األســهم املتداولة ٦٫٢ ماليني سهم مقابل ٣٫٤

ماليني سهم في تعامالت يوليو املاضي.
وارتفعت معدالت السيولة واحجام التداول خالل اغسطس مقارنة بالشهر 
الذي سبقه بشكل الفت، نظرا النخفاض عدد جلسات يوليو بسبب تعطل 

السوق مبناسبة عيد األضحى.
وأنهت البورصة تعامالت الشهر على تراجع جماعي، وذلك على النحو 
التالي: انخفض مؤشر السوق األول بنسبة ٠٫١٪ خاسرا ٩ نقاط ليصل إلى 
٨٥٩٤ نقطة تراجعا من ٨٦٠٣ نقاط نهاية يوليو املاضي، وحقق مؤشر السوق 
الرئيسي تراجعا بنسبة ٠٫١٪ بعد خسارته ٧ نقاط ليصل إلى ٥٨٦٨ نقطة 
من ٥٨٧٥ نقطة، كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٠٩٪ بخسارته 

٧ نقاط ليصل إلى ٧٧٠٩ نقاط من ٧٧١٦ نقطة.

تستحوذ على ٧٨٪ من قيمة «البورصة» السوقية البالغة ٤٥٫٧ ملياراً بنهاية أغسطس املاضي

تراجع جماعي طفيف ملؤشـرات «البورصة» بنهاية أغسـطس.. و١٫٢ مليار دينار السـيولة املتدفقة«بيتـك» يتصدرها بــ ٨٫٣ مليارات دينار متثـل ١٨٪ من اإلجمالـي.. يليه «الوطني» بــ ٧٫٩ مليارات 

الشركات الـ ١٥ األكبر من حيث القيمة السوقية بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣١
النسبةالقيمة السوقيةعدد األسهمآخررأس املالالشركة
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«البرغر».. الوجبة األكثر مبيعًا في الكويت
باهي أحمد

شهد قطاع املطاعم واملقاهي في الكويت تطورا 
ملحوظا مؤخرا، إذ باتت مرافق القطاع هي الوجهة 
األبرز للمواطنــني واملقيمني داخل البالد، وهو ما 
واكبه القائمون على املطاعم باستقطاب كل جديد 
مــن أطعمة ونكهات مميزة فــي أي مكان بالعالم، 
وصوال إلى خروج منتجات كويتية خاصة يتميز بها 
كل مطعم عن اآلخر بلمسات محلية أضافت تنوعا 
وتنافســية ملحوظة في القطاع. وعلى الرغم من 
التنوع املستمر في وجبات املطاعم بالكويت، تظل 
وجبة «البرغر» متربعة على أعلى قائمة الوجبات 
املفضلة لدى املواطنني واملقيمني، إذ إن البرغر يعتبر 
الوجبة األكثر طلبا من قبل مستخدمي تطبيقات 
التوصيل للمطاعم في الكويت، وتستحوذ وحدها 
على ما يناهز ٤٠٪ من حجم تلك الوجبات. وتشير 

معلومات، حصلــت عليها «األنبــاء» من مصادر 
مطلعة على أعمال القطاع، إلى ان إحدى العالمات 
التجارية الشــهيرة املتخصصة فــي بيع البرغر 
تسيطر وحدها على أكثر من ٢٥٪ من إجمالي طلبات 
املواطنني واملقيمني عبر التطبيقات املختلفة. وفيما 
تســتحوذ وجبات البرغر على ٤٠٪ من الطلبات، 
فإن أبرز العوامل في رفع معدالت الطلب على تلك 
الوجبة تتمثل في سرعة إعدادها وتوصيلها، إذ ال 
تستغرق وقتا طويال حلني توصيلها إلى العمالء، 
وصوال إلى اإلبــداع إذ يحاول كل مطعم أن يضع 
ملســاته اخلاصة جلهة أنواع اللحوم املستخدمة 
وبقية املواد اإلضافية وصوال إلى حصولهم على 
نكهات خاصة جعلت وجبة البرغر تشهد تنوعا 
غير مسبوق في السوق احمللي.  أما نسبة الـ ٦٠٪ 
املتبقية حلجم طلبات املواطنني واملقيمني للوجبات 
الغذائية عبر التطبيقات فتتنوع خياراتهم فيها إذ 

تضم قائمة طعام تلك النسبة خيارات محدودة 
يأتي على رأسها وجبات البيتزا واملأكوالت 

العربية والكويتية، وصوال إلى احللويات 
والقهوة. إلى ذلــك، ذكرت مصادر أن 
حجم الطلبات مــن خالل التطبيقات 
شــهد انخفاضا كبيــرا خالل الصيف 
نظرا لسفر عدد كبير من مستخدمي 
تلــك التطبيقــات لقضــاء العطلة 
باخلارج، مشــيرة إلــى أنه نظرا 

النخفاض الطلبات بشكل 
ملحوظ خالل الشهرين 
املاضيني لم يؤثر رفع 
أسعار املطاعم ما بني ١٥

و٣٠٪ على الطلب، كما 
لم يتبني األثر احلقيقي 
لرفع األسعار حتى اآلن.

تسيطر على ٤٠٪ من إجمالي الطلبات عبر التطبيقات.. و٢٥٪ من الطلبات ملطعم واحد

«وفرة» على وشك شراء حصة في «أوك هيل كابيتال»
محمود عيسى

ذكــرت وكالــة بلومبيرغ 
االخبارية ان مجموعة جيفريز 
املالية على وشك ابرام صفقة 
لبيع حصتها في شركة ملكية 
خاصة، وذلك إلى شركة وفرة 
لالســتثمار، حيــث وافقــت 
االخيــرة علــى االســتحواذ 
على حصة اقلية في شــركة 
امللكيــة اخلاصــة أوك هيــل 
كابيتال بارتنرز من مجموعة 
جيفريز املالية حسب ما نقلته 

٢٠١٩، عندما خططت الشركة 
جلعلهــا اســتثمارا رئيســيا 
يديره صندوق ستوني روك 
بارتنرز الــذي وضع خططا 
جلمع ما يصل الى مليار دوالر 
لشــراء حصص في شركات 
امللكيات اخلاصة والعقارات 
التحتيــة وفئــات  والبنيــة 
االصول االخرى. ولكن جيفريز 
انهت مساعيها في هذا املضمار 

منذ ذلك احلني.
وكانت وكالة بلومبيرغ 
قد ذكرت في وقت سابق من 

هذا العام ان جذور شركة اوك 
هيل كابيتال تعود الى مكتب 
عائلــة املليارديــر روبــرت 
بــاس مــن والية تكســاس 
الوكالة  االميركية. وقالــت 
ان شركة الوفرة التي تتخذ 
من نيويورك مقرا لها والتي 
تستثمر نيابة عن صناديق 
الثروة السيادية وصناديق 
التقاعديــة  املعاشــات 
استحوذت في السابق على 
حصص اقلية في صناديق 

استثمارية بديلة.

«بلومبيرغ»: الصفقة ستتم عبر مجموعة «جيفريز املالية» التي متتلك ١٥٪ بالشركة

عــن اشــخاص علــى درايــة 
باملوضــوع، والذيــن طلبوا 
عدم الكشف عن هوياتهم نظرا 
لسرية املعلومات، مضيفني ان 
من املرتقب االعالن عن الصفقة 

في االسابيع املقبلة.
وقــد امتنع ممثلو كل من 
شــركة جيفريز والوفرة عن 
التعليق، كما لم ترد شركة اوك 
هيل انترناشيونال على طلب 
التعليق، وكانت شركة جيفريز 
قد اشترت حصة نسبتها ١٥٪ 
في شــركة هيل بارتنرز عام 

٦٫٦ ماليني برميل صادرات اخلام الكويتي لليابان
أظهرت بيانات حكومية يابانية 
انخفاضا في صادرات النفط اخلام 
الكويتي الى اليابان للمرة الثانية 
على التوالي في شهر يوليو املاضي 
بنسبة ٨٫٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن العام املاضــي لتصل الى ٦٫٦

ماليــني برميل او (٢١٣ ألف برميل 
يوميا).

وذكرت وكالة املوارد الطبيعية 
والطاقــة اليابانية في تقرير اولي 
أن الكويــت باعتبارهــا رابع أكبر 
مزود نفط لليابان صدرت في الشهر 
املاضــي نســبة ٨٫١٪ مــن إجمالي 

واردات اليابــان مــن النفط اخلام 
مقارنة بنســبة ١١٫٢٪ فــي الفترة 
ذاتها من العــام املاضي. وأضافت 
أن إجمالي واردات اليابان من النفط 
اخلــام ارتفــع في يوليــو املاضي 
بنسبة ٢٥٫٥٪ على أساس سنوي 
ليصل الى ٢٫٦٢ مليون برميل يوميا 
للشهر الـ١٢ على التوالي، واشارت 
الوكالة الى أن الشحنات من الشرق 
األوسط شكلت في الشهر املاضي 
نسبة ٩٧٫٧٪ من اإلجمالي مرتفعة 
بنسبة ١٫٤٪ مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام املاضي.

 خالل يوليو املاضي.. مسجلة تراجعاً بنسبة ٨٫٤٪ للشهر الثاني على التوالي


